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Załącznik nr 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I Sprzęt
Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi. Wskazanie nazw
zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy
wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają
wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia
stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagali. Wszystkie urządzenia muszą
umożliwiać wspólna pracę bez konieczności nabywania przez Zamawiającego dodatkowego
wyposażenia.
Sprzęt fabrycznie nowy.
1. Serwer szt. 2
LP
1

Parametr
Obudowa

Minimalne wymagania
-Typu Rack, wysokość maksymalna 1U;
- Szyny umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack;

2

Płyta główna

3

Procesory

4

Pamięć RAM

5

Kontrolery
dyskowe, I/O

-Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,
możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych;
-Sumarycznie mni. 3 złącza PCI Express generacji 3 low profile, w tym 2 złącza o
prędkości x16 i 1 złącze o prędkości x8;
- Płyta posiada możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash
przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
-Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej nie zajmujące klatek dla dysków
hot-plug; (Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash
przeznaczonej dla wirtualizatora w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych
serwera)
-Możliwość zintegrowania układ TPM z płytą główna;
- Zainstalowany jeden procesor 12-rdzeniowy w architekturze x86 osiągające wynik
w testach wydajności SPECint_rate_base2006 min. 1059 pkt dla dowolnej platformy
dwuprocesorowej producenta serwera który jest oferowany w postępowaniu przez
oferenta w konfiguracji dwuprocesorowej.
-Zainstalowane 64 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666Mhz w kościach o
pojemności 32 GB
-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing,
SDDC;
-Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”;
-24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa 1536GB pamięci RAM DDR4;
-Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,10, 50
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6

Dyski twarde

7

Karty FC

8

Kontrolery LAN -Wbudowana w płytę główną karta 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, niezajmująca slotu
PCI Express;

10

Porty

11

Zasilanie,
chłodzenie
Zarządzanie

12

-Zainstalowane 2 dyski SAS 3.0 10K RPM o pojemności 300 GB każdy, dyski Hotplug;
-Obudowa posiada 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5;
- Możliwość rozbudowy do 8 dysków twardych Hotplug 2,5”;
- Zainstalowana jedna karta dwu-portowa FC16Gb;

Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI
Express, dostaroczona bez żadnych interfejsów z możliwości rozbudowy w przyszłości
o jeden z poniższych rodzajow adapoterów:
wyposażona minimum w interfejsy 2x 10GBit/s SFP+ 4x1Gbit/s, RJ-45/ 2x 10Gbit/s
RJ-45 ; 4x10Gbit/s SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji
dodatkowych kart w slotach PCI Express;
-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;
-5x USB, w tym 2x USB 3.0 na panelu przednim, 2x USB 3.0 dostępne z tyłu, 1x USB
3.0 dostępne wewnątrz;
-Możliwość rozbudowy o port RS-232-C (możliwość wykorzystania przez kartę
zarządzającą serwera);
-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% o mocy 450W;
-Redundantne wentylatory hotplug;
-Wbudowane diody informujące o stanie serwera;
-Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania
zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne
zarządzanie, zdalny restart serwera;
Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do
komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem
operacyjnym;
Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość
montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy
KVM)
Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez
pośrednictwa agentów systemowych)
Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej
serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na
wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla
technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta
serwera)
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Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta
serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów
operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski,
zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).

14

Gwarancja

15

Dokumentacja,
inne

-3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem
naprawy najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki;
-Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
-Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników
dożywotnio dla oferowanego serwera;
-Wsparcie ogólnopolskiej, telefonicznej infolinii technicznej producenta serwera,
ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0 801) w czasie obowiązywania
gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia
weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych,
procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania
i typ udzielonej gwarancji;
-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta serwera
-Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych
serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją
producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA
Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w
Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany sprzęt spełnia
ten wymóg;
-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego
serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;
-Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera,
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy
podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po
podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera,
w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej
pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta serwera;

2. Macierz dyskowa szt.1
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Lp.
1.

Nazwa
podzespołu
Obudowa

2.

Pojemność

3.

Kontrolery

Minimalne wymagane parametry
1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych HDD
kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych
kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych
połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami
2) Macierz musi posiadać architekturę modułową w zakresie obudowy dla instalacji
kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z
modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski
3) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w
standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie.
4) Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania
i chłodzenia zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych
w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia)
5) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o
stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy.
1) Model oferowanej macierzy musi obsługiwać min. 48 dysków wykonanych
w technologii hot-plug, także w konfiguracji z jednym kontrolerem w macierzy
2) Model oferowanej macierzy musi obsługiwać przestrzeń dyskową w trybie
surowym (tzw. RAW) minimum 480TB bez konieczności wymiany zainstalowanych
kontrolerów – wymagana zgodność z zapisami w aktualnej na moment składania
oferty specyfikacji technicznej macierzy udostępnionej publicznie na stronie
internetowej producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.
3) Model oferowanej macierzy musi umożliwiać rozbudowę do wyższego modelu z
tej samej rodziny urządzeń w trybie w „data-in-place” tj. z wykorzystaniem
wszystkich modułów półek rozszerzeń dyskowych wykorzystywanych przed
rozbudową i z dostępem do wcześniej zapisanych danych.
4) Macierz musi zawierać min. 5 dysków 2,5” SAS min. 600 GB o prędkości obrotowej
min. 10k .
1) Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub
mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 1
kontrolerem
2) Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 4GB pamięci podręcznej
Cache – zawartość pamięci Cache z danymi do zapisu na dyskach musi być identyczna
(tzw. cache mirror) dla wszystkich kontrolerów macierzy
3) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w
pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone metodą trwałego
zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania
jego zasilania – tj. bez zasilania zewnętrznego lub bateryjnego.
5) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany (w przypadku awarii lub
planowych zadań utrzymaniowych) bez konieczności wyłączania zasilania całego
urządzenia – wymaganie w przypadku konfiguracji z min. 2 kontrolerami.
6) Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych
na dyskach w przypadku awarii macierzy z jednym zainstalowanym kontrolerem
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Lp.

Nazwa
podzespołu

4.

Interfejsy

5.

Poziomy RAID

6.

Wspierane
dyski

7.

Opcje
software’owe

Minimalne wymagane parametry
7) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowane minimum 1 interfejs RJ45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością 100Mb/s i 1Gb/s - dla zdalnej
komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.
8) Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP/FC SAN kontrolery macierzy muszą
wspierać protokoły transmisji: FC, iSCSI, SAS
9) Macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności
składowanych danych.
1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty FC 8Gb/s, do dołączenia
serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na każdy
kontroler RAID.
Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany
poziomami RAID: 0, 1 ,1+0, 5 , 50, 6
1) wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane
w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy fullduplex
2) Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug:
- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 600GB i prędkości obrotowej 15k
rpm
- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 600GB i prędkości obrotowej 10k
rpm,
- dyski mechaniczne HDD NLSAS o pojemności min. 1TB i prędkości obrotowej min.
7,2k krpm,
3) Model macierzy musi pozwalać na instalację dysków hot-plug w formacie 2,5” i
3,5”
4) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS w
obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje
dysków hot-plug.
5) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub
wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z
wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub
powtarzalnym oknie czasowym.
8) Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hotplug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybach:
- hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID
- hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID.
9) W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego
dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować
powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw.
CopyBackLess)
1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiających
wykonanie minimum 1024 kopii migawkowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga
zakupu licencji to należy je dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemności
dyskowej dla oferowanej macierzy
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Lp.

Nazwa
podzespołu

Minimalne wymagane parametry
2) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 1024 woluminów (LUN)
3) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez
min. 128 ścieżek logicznych.
4) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i
kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności
wyłączania ścieżek logicznych dla podłączonych stacji/serwerów
6) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania
zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje:
powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie
woluminu na inną grupe dyskową
7) Macierz musi posiadac wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server
2008/2012, Oracle Linux, RedHat Linux, VMWare
8) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające
technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych
pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI.
9) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min.
128TB.
11) Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego
woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD.
19) Macierz musi obsługiwać migrację danych off-line z innych macierzy z
wykorzystaniem minimum portów FC i bez wykorzystywania zewnętrznych serwerów
w procesie kopiowania migrowanych danych
21) Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów Off-loaded Data
Transfer i Space Reclamation w środowiskach MS Windows 2012
22) Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli przydziału dla
obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej
od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. – nie jest
wymagane dostarczenie tej funkcjonalności przy zainstalowanym jednym
kontrolerze.

8.

Konfiguracja,
zarządzanie

1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym
systemu pamięci masowej przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi
(FC, iSCSI, SAS).
2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być
możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie
tekstowym.
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Lp.

Nazwa
podzespołu

9.

Inne

10.

Gwarancja i
serwis

Minimalne wymagane parametry
3) Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą bez konieczności instalacji żadnych
dodatkowych aplikacji na stacji administratora
4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem
zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla
komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez
CLI
-W raz z macierzą należy dostarczyć 4 sztuki kabli FC-Cable OM4, MMF, LC/LC o
długości min. 5 metrów.
1) - 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem
skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia
usterki;
2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji
oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia, w ciągu 36
miesięcy od daty zakupu.
3) Wraz z macierzą należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość
bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania
wewnętrznego macierzy w całym okresie obowiązywania gwarancji
4) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego
powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za
pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP
5) Macierz jest nowa i pochodzi z legalnego kanału sprzedaży producenta na terenie
Unii Europejskiej oraz reprezentuje model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza
się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
6) Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE
stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla
zdrowia

3. Oprogramowanie wirtualizacyjne szt. 1
Vmware vSphere Essential Plus
4. UPS szt. 1
Moc wyjściowa
1.98 KW / 2.2 kVA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
1.98 KW / 2.2 kVA
Napięcie wyjściowe
208V , 230V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego
Poniżej 5%
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
50/60Hz +/- 3 Hz
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Inne napięcia wyjściowe
208, 220, 240
Topologia
Line Interactive
Typ przebiegu
sinusoida
Złącza wyjściowe
(8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
(2) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)
(2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
Czas przełączenia zasilania
2-4 ms
Czas przełączania
6ms typical : 10ms maximum
na wejściu
Nominalne napięcie wejściowe
208V , 230V
Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
Typ gniazda wejściowego
IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
Długość przewodu zasilania
2metry
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
140 - 280V
Ilość kabli zasilających
1
Inne napięcia wejściowe
220, 240
Czas przełączenia zasilania
2-4 ms
Akumulatory i czas podtrzymania
Typ akumulatora
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Typowy czas ładowania
3godziny
Akumulator zamienny
APCRBC143
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
3-5
Ilość zestawów RBC™
1
Rozszerzalny czas podtrzymania
1
Typ akumulatora
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Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Typowy czas ładowania
3godziny
Akumulator zamienny
APCRBC143
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
3-5
Ilość zestawów RBC™
1
Rozszerzalny czas podtrzymania
1
Komunikacja i zarządzanie
Interfejs Port (s)
SmartSlot , USB
Panel sterowania
Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki
Wymień baterię i Przeciążenie, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Alarm dźwiękowy
Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania
akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania
Tak
Ilość interfejsów SmartSlot™
1
Ochrona przed przepięciami i filtracja
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
645Dżule
Filtrowanie
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response
time : meets UL 1449
Parametry fizyczne
Maksymalna wysokość
432mm , 43.2cm
Maksymalna szerokość
178mm , 17.8cm
Maksymalna głębokość
483mm , 48.3cm
Wysokość w szafie
4U
Ciężar netto
38.56kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu
47.73kg
Kolor
Black
Parametry środowiskowe
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Temperatura eksploatacji
0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy
0 - 95 %
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
55.0dBA
Rozpraszanie ciepła w trybie online
150.0BTU/godz.
Certyfikaty i zgodność z normami
Potwierdzenia zgodności
CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 klasa A,
IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE
Okres gwarancji
3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

5. Switch Ethernet szt. 2
Dwa przełączniki z portami 1Gbps np. Cisco z serii 2900.
Przełączniki z obsługą VLAN, STP, LACP,

6. Szafa szt.1 ( obudowa serwera)
Maksymalna wysokość
1991mm , 199.1cm
Maksymalna szerokość
600mm , 60.0cm
Maksymalna głębokość
1070mm , 107.0cm
Wysokość w szafie
42U
Ciężar netto
125.09kg
Black
Maksymalna głębokość montażu
915.0mm , 91.49cm
Minimalna głębokość montażu
7.52cale
Drzwi przednie
16.0G
Słupki pionowe
16.0G
Drzwi tylne
18.0G
Dach
18.0G
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Panele boczne
18.0G
Jednostek na paletę
1.0
Szerokość szafy
19"
Parametry środowiskowe
Klasa ochrony
IP 20
Certyfikaty i zgodność z normami
Potwierdzenia zgodności
UL 2416, UL 60950-1
Okres gwarancji
5 lat - naprawa lub wymiana
Zrównoważony Oferta status

7. Rozwiązanie do wideokonferencji szt.1,
zawierające następujące komponenty:
Kamera:
Zestaw głośnomówiący:
Koncentrator:
Pilot:
Mocowanie na ścianie/stole:
Mikrofony rozszerzające
Wymagania systemowe:
Windows® 7, 8.1 lub 10
macOS 10.10 lub nowszy
o następujących parametrach technicznych:
KAMERA
Płynne przesuwanie, pochylanie i powiększanie z użyciem silnika sterowane za pomocą pilota lub
konsoli
Kąt przesuwania 260°
Pochylanie o 130°
Powiększanie bezstratne HD 10x
Pole widzenia 90°
Full HD 1080p 30 kl./s
H.264 UVC 1.5 z kodowaniem Scalable Video Coding (SVC)
Automatyczne ustawianie ostrości
5 ustawień wstępnych kamery
Zdalne sterowanie (PTZ) kamerą ConferenceCam (w obsługiwanych usługach)
Gniazdo zabezpieczeń Kensington
Wskaźnik LED wyciszenia/wyłączenia wyciszenia
Standardowy gwint do montażu statywu
PILOT
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Elementy sterujące kamerą, zestawem głośnomówiącym i połączeniami
5 ustawień wstępnych kamery
Możliwość zadokowania na zestawie głośnomówiącym
Zasięg w podczerwieni 8,5 m / 28 stóp
Bateria CR2032 (w zestawie)
ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
Praca w trybie dwukierunkowym
Usuwanie echa akustycznego
Technologia redukcji szumów
Dźwięk o bardzo szerokim paśmie
Parowanie z urządzeniami mobilnymi przy użyciu technologii Bluetooth i NFC
Wyświetlacz LCD przedstawiający identyfikator rozmówcy, czas trwania połączenia i inne dane
dotyczące działania
Diody LED przesyłania strumieniowego z zestawu głośnomówiącego, wyciszenia, zawieszenia i
funkcji Bluetooth
Dotykowe przyciski do odbierania/kończenia połączeń, regulacji głośności i wyciszania, przycisk
Bluetooth oraz elementy sterujące kamerą
5 ustawień wstępnych przesuwania. przechylania i powiększania
Gniazdo zabezpieczeń Kensington
MIKROFONY
Zasięg przechwytywania: 6 m / 20 stóp
Zasięg przechwytywania z mikrofonami rozszerzającymi: 8,5 m / 28 stóp
Cztery wielokierunkowe mikrofony z technologią formowania wiązki
Pasmo przenoszenia: 100 Hz–11 kHz
Czułość: -28 dB +/-3 dB
Zniekształcenia: <5% przy 200 Hz
KONCENTRATOR / KABLE / ZASILANIE
Centralny koncentrator służy do podłączenia i zasilania wszystkich elementów
Rzep do montażu pod stołem w zestawie
Jeden kabel do kamery: 5 m / 16 stóp
Jeden kabel do zestawu głośnomówiącego: 5 m / 16 stóp
Dostępne przedłużacze (10 m i 15 m)
Jeden kabel USB do połączenia z komputerem PC/Mac (2 m / 6,6 stopy)
Zasilacz z wtyczkami regionalnymi
Kabel zasilający (3 m / 9,8 stopy)
MONTAŻ
Dwufunkcyjny wspornik do montażu na ścianie lub uniesienia na biurku
ZGODNOŚĆ I INTEGRACJE
Połączenie USB typu „plug and play”
Obsługa większości aplikacji do wideokonferencji i usług do prowadzenia spotkań
Certyfikat programu Skype dla firm
Certyfikat Microsoft Cortana®
Zgodność z programami Cisco Jabber® i WebEx
Rozszerzona integracja z rozwiązaniami członków programu Logitech Collaboration Program
(LCP), w tym firm BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo i Zoom
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8. komputery szt. 10
o następujących parametrach:

Base

21.5_B360_150W_85_NT_WW

Stand

ULTRAFLEX_III_STAND

CPU

INTEL_CORE_I5-8400_2.8G_6C

Memory

8GB_DDR4_2666_SODIMM

SSD

256GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC,256GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC

HDD
Graphics

INTEGRATED_GRAPHIC_CARD

ODD

SLIM_DVD_RAMBO_W10

WLAN

INTEL8265+BT_2X2AC_WW

Camera

1080P_CAMERA_DUAL_MIC

Keyboard

USB_TRDTNL_KB_BK_EURO_ENG

CardReader

3_IN_1_CARD_READER

Language

W10_P64-POL_ENG

OS

WINDOWS_10_PRO_64,W10_PRO

Warranty

D06_3YROS

Optane Memory
Mouse

USB_CALLIOPE_MOUSE_BK

Adapter

9. Przystawka do streamingu szt.1. :



maksymalna jakość obrazu: Full HD
umożliwia bezprzewodową transmisję obrazu
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bezprzewodowe sterowanie ustawieniami
darmowa aplikacja do sterowania z poziomu smartfona lub tabletu
wbudowany akumulator wystarczający na około dwie godziny pracy
ładowanie przez USB

10. Kamera szt.1 :
HD ze złączem HDMI

Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na żądanie biurze projektu (Józefów, 05410, ul. Sienkiewicza 4, pok. 5)
UWAGA:
Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego lub
systemu operacyjnego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić
oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego czy też
systemu operacyjnego.
11. System operacyjny na serwery, umozliwiajacy przekierowywanie ruchu http/https

Etap II Wdrożenie

Zamawiający informuje, że wymaga zainstalowania i wdrożenia wszystkich obszarów systemu USOS
wraz z aplikacjami stowarzyszonymi oraz migracji danych z dotychczasowych systemów na podstawie
danych przekazanych przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Wykonawcą podczas analizy
przedwdrożeniowej.

Zamawiający wymaga wykonania dwóch instancji systemu: produkcyjnej i testowej. Szczegółowa
dokumentacja systemu USOS, a także aplikacji stowarzyszonych jest zawarta na stronie
www.usos.edu.pl.
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Zamawiający wymaga wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS wraz
z aplikacjami stowarzyszonymi w oparciu o przeprowadzoną analizę przedwdrożeniową
i zdefiniowany harmonogram prac wdrożeniowych.

II.1. Analiza przedwdrożeniowa
Zamawiający wymaga przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej przez rozpoczęciem prac
wdrożeniowych. Analiza przedwdrożeniowa musi zawierać przynajmniej:

-

Architekturę biznesową i logiczną wdrażanego sytemu i aplikacji stowarzyszonych.

-

Harmonogram prac wdrożeniowych.

Specyfikację procesów biznesowych TO-BE (dokumentacja i modele) dla poszczególnych
komponentów wdrażanych rozwiązań informatycznych.
- Opracowanie założeń integracji systemu wraz z identyfikacją punktów styku z istniejącymi
systemami informatycznymi.
-

Architekturę sprzętowo-sieciową istotną dla realizacji wdrożenia.

II.2. Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS

Zamawiający wymaga instalacji i wdrożenia modułów podstawowych USOS:
-

Instalacja wszystkich niezbędnych komponentów systemu

-

Raporty BIRT

-

USOS API

-

Płatności

-

Stypendia

-

Pensum
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-

Tok studiów

-

Biuro współpracy z zagranicą

-

Praktyki

-

Dyplomy

-

Sprawozdawczość (POLon)

-

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Zamawiający wymaga instalacji i wdrożenia aplikacji stowarzyszonych USOS
-

System rekrutacji (IRK2)

-

USOSWeb

-

Informator punktów ECTS (ECTS)

-

Planista 3

-

System Ewaluacji Nauczycieli Akademickich (EVA)

-

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

-

Aplikacja mobilna USOSmobile

Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji serwerów na potrzeby systemu i aplikacji
stowarzyszonych:
-

Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń sytemu operacyjnego Linux,

-

Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń sytemu operacyjnego Windows Server (serwer terminalowy),

- Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń usług WWW, w zależności od wymagań aplikacji: Apache,
Tomcat,
- Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń języka PHP z uwzględnieniem potrzeb systemu: USOSWeb,
USOSAdm, CAS i wymienionych aplikacji stowarzyszonych,
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- Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń systemu baz danych, w zależności od wymagań aplikacji:
Oracle 11, MySQL, Postgres.

Zamawiający wymaga instalacji najnowszych aktualizacji dla systemów operacyjnych, uruchomionych
usług, baz danych.

Zamawiający wymaga aby prace instalacyjne systemu USOS i aplikacji stowarzyszonych obejmowało:
-

konfigurację wszystkich aplikacji w zakresie dostępności użytkowników administracyjnych,

- konfigurację roli z pełnymi uprawnieniami oraz utworzenie jednego przykładowego użytkownika
końcowego,
- walidację bazy - doprowadzenie bazy do braku obiektów wymagających interwencji administratora
bazy,
-

instalację najnowszych wersji formularzy i raportów,

-

konfigurację baz danych pod potrzeby aplikacji,

-

konfigurację migratorów danych pomiędzy aplikacjami,

-

wypełnienie baz danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania

-

systemu USOS i aplikacji stowarzyszonych.

Zamawiający dostarczy dane do migracji z dotychczasowego systemu APR System Proakademia w
zakresie danych osobowych studentów. Szczegółowy zakres i migracji zostanie doprecyzowany na
etapie analizy przedwdrożeniowej.

Etap III Szkolenia

Zamawiający wymaga przeprowadzania szkoleń z wdrażanych komponentów Systemu
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USOS.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania planu szkoleń wraz ze skryptami
szkoleniowymi.

Zamawiający wymaga aby szkolenia odbywały się w pomieszczeniach
Zamawiającego. Zamawiający zapewni pomieszczenia wraz z niezbędną
infrastrukturą.

Szczegółowa dokumentacja systemu USOS, a także aplikacji stowarzyszonych jest zawarta na stronie
www.usos.edu.pl.

